
MANAGEMENTUL FLOTEI, ONLINE ȘI PE DISPOZITIVELE MOBILE: 

ADMINISTRAȚI UTILAJELE AȘA CUM VĂ DORIȚI – ORIUNDE, ORICÂND
®My.Cat.Com și Cat  App sunt aplicații care lucrează împreună pentru a vă ajuta să economisiți timp și efort. 

Aceste aplicații afișează informațiile corecte, astfel încât să puteți reduce costurile și timpii de nefuncționare. 
Puteți utiliza oricare dintre cele două aplicații, în funcție de tipul de aplicație, de locația șantierului sau modul Dumneavoastră de lucru. 

•   Conectați-vă oriunde cu Cat App.  Indiferent dacă sunteți pe teren, acasă sau în tranzit de la un punct de lucru la altul, folosiți 
telefonul sau tableta pentru orice,  de la verificarea utilajelor până la comandarea dispozitivelor pentru transmiterea datelor de pe utilaje.
Cat App este disponibilă în peste 20 de limbi.

•   Fiți în contact cu dealer-ul Dumneavoastră 24/7 cu My.Cat.Com. Folosiți computerul sau tableta pentru a vă 
administra echipamentele. Accesați date despre utilaje inclusiv locație, stare, întreținere, performanță și multe altele. 
My.Cat.Com este disponibil în mai mult de 25 de limbi.

CAT ® APP/
MY.CAT.COM

My.Cat.Com Cat App

Urmăriți orele, locația, nivelul de combustibil, starea și utilizarea utilajelor X X

Solicitați piese sau intervenții de service X X

Primiți alerte referitoare la starea utilajelor X X

Planificați intervențiile de întreținere X X

Creați și partajați sarcini X X

Accesați Manualul de Operare și Întreținere al utilajelor X

Solicitați instalarea unui modul Product Link Cat PL542 pentru a putea conecta utilaje X

Folosiți telefonul pe post de cheie digitală pentru a porni utilajele Cat Next Generation 
X

CE PUTEȚI FACE CU ACESTE DOUĂ APLICAȚII:

SUNTEȚI PREGĂTIT SĂ ÎNCEPEȚI? 
CREAȚI CONTUL MY.CAT.COM

DESCĂRCAȚI CAT APP

Dacă nu sunteți deja un utilizator înregistrat, accesați My.Cat.Com și introduceți câteva informații de bază
referitoare la societate și utilajele Dumneavoastră. De indată ce dealer-ul Cat verifică contul, veți putea să
accesați datele utilajelor.

Accesați Apple App Store sau Google Play Store pentru a descărca aplicația și apoi autentificați-vă cu contul
Dumneavoastră My.Cat.Com. Dați click pe “Get Started” pentru a vă conecta și a introduce date despre 
utilaje în aplicație. Sau, vizualizați și introduceți date pe My.Cat.Com.

Întrebări? Caterpillar sau dealer-ul Dumneavoastră sunt aici pentru a vă ajuta să vă înregistrați și a vă
răspunde la orice intrebare pe care o aveți referitoare la utilizarea platformei My.Cat.Com sau a Cat App.
Veți găsi mai multe detalii aici:

MY.CAT.COM  

GOOGLE PLAY  

ITUNES
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Mogoșoaia-București
Str. Morii nr. 5,
Mogoșoaia, jud. llfov
Birou comercial/Service
Tel.: +40 (0) 21 202 76 00
Fax: +40 (0) 21 202 76 01
Închirieri:
Tel.: +40 (0) 21 202 76 99
Fax: +40 (0) 21 202 76 37

Ghiroda-Timișoara
Calea Lugojului nr. 50A,
Ghiroda, jud. Timiș
Birou comercial/Service
Tel.: +40 (0) 256 204 204
Fax: +40 (0) 256 201 234
Închirieri:
Tel.: +40 (0) 256 246 101
Fax: +40 (0) 256 201 234

Cluj-Napoca
Bd. Muncii nr. 2,
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Birou comercial/Service
Tel.: +40 (0) 264 441 163
Fax: +40 (0) 264 442 406

Brașov
Str. Agricultorilor nr. 1A,
Brașov, jud. Brașov
Birou comercial/Service
Tel.: +40 (0) 268 512 956
Fax: +40 (0) 268 510 056

Chișinău
Comercial 
Tel.: +373 (0) 691 278 84 
Service
Tel.: +373 (0) 691 204 69

www.bm-cat.ro     
office@b-m.ro



  

INFORMAȚIILE DORITE, DIRECT PE TELEFONUL MOBIL

Puteți folosi aplicația Cat App accesând o informație sintetizată, pe telefon, oriunde – în șantier, în mașină și chiar în utilaj. 
Obțineți răspunsuri la intrebări frecvente și completați sarcini zilnice fără a porni calculatorul și fără a vă întoarce la birou.

Vreți să vedeți toate utilajele fără a fi nevoit
să conduceți de la un punct de lucru la altul?

Primiți prea multe notificări?

Nu aveți timp să mergeți la birou ca să 
comandați piese de schimb sau să
solicitați intervenții de service?

Doriți să conectați utilaje?

Doriți să planificați intervențiile de service
atunci când nu au impact asupra producției?

V-ați săturat să pierdeți sau să cautați 
cheile utilajelor?

Vizualizați lista completă a utilajelor și 
verificați în mod regulat contorul orar,
nivelul de combustibil și informații despre
utilizarea lor. Folosiți Google Maps pentru
a vedea utilajele cele mai apropiate de 
poziția Dumneavoastră curentă.

Personalizați ce coduri de eroare, alerte sau
condiții de funcționare ale utilajelor doriți să
urmăriți, chiar dacă nu verificați aplicația în
fiecare zi.

Puteți să o faceți imediat folosind aplicația
Cat App. În plus, când solicitați intervenția
de service, informațiile referitoare la 
locația și istoricul utilajului se vor completa
automat în formular pentru a vă ajuta să 
economisiți timp și efort.

Comandați și instalați Product Link PL542
pentru a conecta utilajele la aplicație și a
primi frecvent date despre utilaj.

Primiți notificări despre indicatorii utilajelor 
pentru a putea fi proactiv în programarea 
intervențiilor de service.

Puteți să porniți utilajele din gama 
Cat Next Generation folosind direct aplicația. 

 

CAT ® APP MY.CAT.COM:  
UN PORTAL ONLINE PENTRU INFORMAȚII DESPRE UTILAJE

My.Cat.Com facilitează urmărirea utilajelor, luarea de măsuri privind alertele, comandarea pieselor de schimb, programarea
intervențiilor de service sau găsirea mai multor detalii despre utilaje.
My.Cat.Com este singurul loc unde puteți accesa TOATE informațiile despre utilaje cu o simplă autentificare.

  Căutați o metodă ușoară pentru a urmări dacă lucrările de 
revizie sunt executate la timp?

Aveți probleme în a regăsi Manualele de Operare 
și Întretinere?

Doriți să programați intervenții de service rapid?

Sunteți interesat de starea unui anumit utilaj?

Vreți să comparați cum performează utilajele sau șantierele
între ele?

Doriți să personalizați modul în care vedeți informațiile?

Distribuiți sarcinile cu echipa Dumneavoastră, confirmați
îndeplinirea lucrărilor și modificați programul viitor de revizii, 
dacă este necesar.

Accesați Manualele de Operare și Întreținere direct din această
aplicație.

Completați formularul, dați câteva detalii despre starea utilajului,
atasați eventual poze, iar un reprezentant al dealer-ului vă va 
contacta pentru a stabili detaliile intervenției în cel mai scurt timp.

Puteți vedea rezultatele analizelor de ulei S•O•S SM sau 
rapoartele inspecțiilor realizate cu Cat Inspect pentru a identifica
problemele înainte de a deveni defecțiuni.

Vizualizați rapoarte de utilizare a parcului de utilaje pentru a 
vedea dacă este necesar să faceți schimbări la nivelul flotei 
sau al operațiunilor.

Configurați-vă pagina de pornire pentru a ajunge mai rapid la 
informațiile cele mai importante sau mai utilizate. Alegeți să 
vizualizați utilajele într-un tabel, grafic sau pe hartă – selectați
un anume utilaj pentru a putea vedea detaliile acestuia.

 


